Испитна питања за предмет Контрола царинског пословања
1. Тумачење и облици царинске контроле
2. Поступак прегледа робе након пријављивања
3. Узимање узорака робе
4. Контрола царинске декларације
5. Провера прихваћене царинске декларације
6. Накнадна контрола царинске декларације
7. Место сигурносне сажете декларације у контроли робе
8. Контрола исправа поднетих у електронском или писаном облику
9. Контрола обезбеђења за намирење царинског дуга
10.
Општи знаци неопходности веће контроле превозних средстава и путника
11.
Психолошки знаци неопходности веће контроле путника
12.
Преглед аутомобила и аутобуса
13.
Преглед камиона и других теретних возила
14.
Преглед воза
15.
Преглед брода
16.
Преглед авиона
17.
Преглед контејнера
18.
Општа обележја прегледа пртљага и путника
19.
Преглед пртљага
20.
Преглед путника
21.
Полазне основе за откривање царинских преступа
22.
Врсте царинских преступа
23.
Царински прекршаји
24.
Решење о прекршају и жалба
25.
Прекршајне санкције
26.
Кријумчарење као кривично дело
27.
Откривање царинских преступа у робном промету и улога царинске службе
28.
Строжија правила Европске уније за пренос новца преко границе
29.
Кријумчарење новца
30.
Кријумчарење нафте
31.
Појам организације и контроле
32.
Развој царинске службе у Црној Гори
33.
Принципи формирања Управе царина
34.
Елементи организације царинске службе Црне Горе
35.
Задаци Управе царина Црне Горе
36.
Унутрашња организација Царинске службе Црне Горе
37.
Делокруг рада царинске службе
38.
Субјективни елементи царинске службе – државни службеници
39.
Специфичности статуса царинских службеника
40.
Објективни елементи – средства за рад царинске службе
41.
Однос Министарства финансија и Управе царина у склопу организације
царинске службе Црне Горе
42.
Kонтролни механизми Министарства финансија у односу на Управу царина
Црне Горе

-243.
Царински систем контроле путника и пртљага
44.
Одсек за обавештајни рад Управе царина у оквиру контроле пртљага и
путника
45.
Надлежност и овлашћења царинских службеника са становишта контроле
46.
Овлашћења царинских службеника Управе царина
47.
Утврђивање особности лица; преглед и претрес лица, превозног средства и
пословних просторија; контрола исправа поднетих у царинском поступку
48.
Употреба посебне техничке опреме и дресираних службених паса; ношење
и употреба ватреног оружја и муниције
Проф. др Небојша Жарковић
nzarkovic@sbb.rs, azzarkovic@gmail.com

